
Information till alla andelsägare i GA14 Brygga.  

 

Styrelsen i Kåröd Kiles Samfällighetsförening vill på detta sätt påminna alla andelsägare i GA14 

brygga att det ej är tillåtet att hyra ut sin andel till icke medlemmar i Kåröd Kiles Samfällighet.  

Uthyrning till icke medlemmar inte är förenligt med samfällighetens ändamål och gällande 

anläggningsbeslut, andelsbevis samt stadgar. Detta är ett gällande beslut sedan tidigare och är 

således inget nytt beslut taget av nuvarande styrelse.  

Andrahandsuthyrning är endast tillåten, i enlighet med de regler som finns sedan tidigare, till annan 

medlem i samfälligheten som inte har någon andel i GA14 Brygga.  

En oönskad konsekvens som bland annat styrelsen har noterat vid uthyrning till icke medlemmar är 

att detta förhindrar möjligheten till våra medlemmar, vilka inte har någon andel, att få hyra en 

båtplats. 

Bryggansvarig skall alltid informeras i god tid (senast en kalendermånad) innan uthyrning till medlem 

i samfälligheten sker. Styrelsen får på så sätt tid att bereda och för att besluta om andelen i GA14 

Brygga begagnas på ett korrekt sätt. 

Andelen i GA14 Brygga är inte personlig utan andelen tillhör fastigheten. Styrelsen förvaltar 

andelarna eftersom GA14 Brygga är en Gemensamhetsanläggning.  

I styrelsens förvaltningsuppdrag ingår per definition alltid uppdraget att kontrollera och övervaka så 

att andelar i GA14 Brygga begagnas på ett korrekt sätt och då så inte sker, att upplysa detta för 

den/de som på ett felaktigt sätt hanterar sin andel och om nödvändigt ytterst åtgärda problemet på 

ett lämpligt sätt.  

Tydligare regler för GA14 Brygga beträffande ansvar, förtöjningar, maximala båtstorlekar med mera 

håller styrelsen på att ta fram. Det presenteras på hemsidan snarast. 

Styrelsen hoppas att vår påminnelse beträffande uthyrning till icke medlemmar hörsammas och att 

våra regler för GA14 Brygga efterlevs så att myndigheternas krav på samfälligheten uppfylls samt att 

trivsel för våra medlemmar alltid sätts i första hand. 

 

Med vänlig hälsning 

2021-04-20 

Styrelsen 
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